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PUMPSKÅP

Elkapsling har lång erfarenhet av anpassade lösningar
för att skydda känslig utrustning i krävande miljöer.
Vi levererar skåp och teknikbodar utifrån dina behov,
direkt från vår fabrik i Sverige.

Elkapsling AB, Industrivägen 1, 841 44 Alby, Sweden.
Tfn. +46 (0) 690-76 30 00.
www.elkapsling.se
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Regntak med vattenavrinnande konstruktion.

H-hängd innerdörr
1,5 mm Magnelis
justerbar i djupled.

Skruvad spröjs
med mellanvägg.

2 st fästskenor
insida dörr.

Lås för ASSA-cylinder
trepunktslåsning.

Regin

Dörrstoppar i överkant
i båda facken.

Pumpskåp

Stomme i 1,5 mm rostfri plåt
EN 1,4301.

Anpassat för VA-branschens krav
Robust och säkert
Kort leveranstid

Hel montageplåt i skåpet
2,0 mm Magnelis.

Trekantslås med
trepunktslåsning.

Regin är ett flexibelt och lättjobbat utomhusskåp med stora dörrar och god tillgänglighet via luckan i sockeln.
Ett trepunktslås skyddar mot intrång och skåpet är konstruerat för att klara krävande miljöer.
Skåpets design bygger på vår erfarenhet av VA-branschens specifika krav på pumpskåp. Regin kan dessutom
levereras anpassat helt efter dina behov, till exempel när det gäller materialval, färg, dörrar och håltagning.
Pumpskåpen kan även levereras lackerade för att skydda mot solreflexer, antingen i rostfritt eller syrafast
material. Alltid med kort leveranstid och hög precision.
Bland tillvalen finns fläktar, flänsmaterial, ankarskenor i rygg och fundament för nedgrävning m.m.

Separat fack för mätartavla.

FL21 öppningar i botten.
Täckflänsar i högra facket ingår.

Dörr i 2 mm rostfri
plåt EN 1,4301.

Ventilationsdon VD 37,
2 st i sockel ingår.

Sprutad silikonlist insida dörr.
Demonterbar frontlucka
i sockeldelen inkl. trekantslås
med dammskydd.

B

Gränslägesbrytare för dörr.

Montageplåt i sockeln,
2,0 mm Magnelis.

D + 30

H + 788

H

Hål i understycke
för kabelgenomföring.

700

Kan levereras
i kundanpassade
storlekar.
D

SKÅP

SOCKEL (ingår i skåpet)

DIMENSION (mm)

RSD 80 30/50 40

SOR 70 80 40

H=1500, B= 800, D=400

RSD 100 30/70 40

SOR 70 100 40

H=1700, B= 1000, D=400

RSD 120 30/90 40

SOR 70 120 40

H=1900, B= 1200, D=400

TILLBEHÖR, för fler tillbehör se vår hemsida elkapsling.se
FU 90 B 40

Fundament till skåp (SOR utgår)

Isolering 10 mm

Isolering Cellpolyeten 10 mm sjh

BEL LED 500

LED-belysning med 220V-uttag och IR-sensor

Vandalskydd RFR

Vandalskydd för rostfria dörrar (VHAS)

